
Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 156921-2016 z dnia 2016-07-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych w ramach projektu Przebudowa Pawilonu Nr 4 
Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki 
długoterminowej współfinansowanego ze... 
Termin składania ofert: 2016-08-09  

Numer ogłoszenia: 172149 - 2016; data zamieszczenia: 03.08.2016 
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
 
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 156921 - 2016 data 26.07.2016 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6584324, 
fax. 012 6584376. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).  
W ogłoszeniu jest: Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna 
wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert przynajmniej dwóch dostaw towaru objętego 
przedmiotem zamówienia, a cena towaru objętego dostawą wyniosła odrębnie dla każdej z tych dostaw: 
150.000,00 zł brutto dla części nr 1, 1.000,00 zł brutto dla części nr 2 oraz 3.500,00 zł brutto dla części nr 3. 
Ocena spełniania przez Wykonawców w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o 
dokumenty, o których mowa w sekcji III.4) ogłoszenia.  
W ogłoszeniu powinno być: Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający 
uzna wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert przynajmniej dwóch dostaw towaru objętego 
przedmiotem zamówienia, a cena towaru objętego dostawą wyniosła odrębnie dla każdej z tych dostaw: 
3.500,00 zł brutto dla części nr 1, 1.000,00 zł brutto dla części nr 2 oraz 150.000,00 zł brutto dla części nr 1. 
Ocena spełniania przez Wykonawców w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o 
dokumenty, o których mowa w sekcji III.4) ogłoszenia.  
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